องค์ ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (ปี 2563)
ตัวบ่ งชี ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ านห้ องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้ อมูลหรือทรัพยากรที่เอือ้
ต่ อการเรียนการสอน)
การดาเนินงาน
1. มีระบบ มีกลไก
ผลการดาเนินงาน
สานักหอสมุดมีการดาเนินงานตามแผนงานที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ใน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของฝ่ ายวิชาการ โดยในปี การศึกษา 2563 ได้ มีการ
ดาเนินงานจานวน 12 โครงการ งบประมาณที่ขอจัดตังที
้ ่ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ งบประมาณ
จานวน 9 โครงการ และ 1 โครงการ ให้ โอนงบประมาณไปตัดงบของสานักงานมาตรฐาน
วิชาการ โครงการที่ไม่ได้ ใช้ งบประมาณจานวน 2 โครงการ
สานักหอสมุดมีการดาเนินงานจัดหา และบริ การทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้ อมูลต่าง ๆ ให้ กบั คณะ / ภาควิชา/ หลักสูตรโดยมีการ
กาหนดนโยบายอย่างชัดเจน มีขนตอน
ั้
กระบวนการ รวมทังมี
้ วธิ ีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริ การสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ปี การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ห้ องสมุดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 21,222,937 บาท (ยี่สบิ เอ็ดล้ านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้ าร้ อย
สามสิบเจ็ดบาทถ้ วน) มีคา่ ใช้ จ่ายจริ งเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 20,476,893.20 บาท
(ยี่สบิ ล้ านสีแ่ สนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้ อยเก้ าสิบสามบาทยี่สบิ สตางค์) คิดเป็ นร้ อยละ 96.48
ของงบประมาณที่ได้ รับ โดยค่าใช้ จ่ายหลักนามาใช้ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 10,022,595.52 บาท (สิบล้ านสองหมื่นสองพันห้ าร้ อยเก้ าสิบห้ าบาท
ห้ าสิบสองสตางค์) คิดเป็ นร้ อยละ 48.94 ของค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
ในการดาเนินงานตามภาระหลักของสานักหอสมุด ได้ มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และให้ บริ การ มีการใช้ ระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติเพื่อ จัดเก็บ เข้ าถึง และ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ มีการใช้
เทคโนโลยี RFID เพื่อบริ การ ยืม-คืน ด้ วยตนเอง รวมทังมี
้ การบารุงรักษาระบบให้ มี
ประสิทธภาพอย่างต่อเนื่อง มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับสืบค้ นข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต
มีการติดตังจุ
้ ด WiFi เพิ่มเติม รวมทังหมด
้
10 จุด มีการจัดทาและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
สานักหอสมุดอย่างต่อเนื่อง จัดให้ มีการบริ การในรูปแบบต่าง ๆทีเ่ ป็ นพื ้นฐาน และใน
รูปแบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เกิดประสิทธิ ภาพรวดเร็ ว ตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้
มีการเปิ ดให้ บริการในเวลาที่เหมาะสม มีบริ การส่งเสริ มวิชาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การใช้ รวมทังมี
้ การทาประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้

หลักฐานการอ้ างอิง
มรส.สหส.6.1.001 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560–2564
มรส.สหส.6.1.002 แผนดาเนินงานสานักหอสมุด
ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสานัก
หอสมุด ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด ประจาปี
การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้ งเรื่ องงบประมาณ
ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้ จ่ายทรัพยากรสาร
สนเทศ ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.008 เอกสารการดูและบารุงรักษา
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Aleph ประจาปี
การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.009 จานวนคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ สานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.010 เว็บไซต์สานักหอสมุด
http://library.rsu.ac.th
มรส.สหส.6.1.011 ช่องทางประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
สานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.012 แบบสารวจความพึงพอใจ
ประจาปี การศึกษา 2563

2. มี (1)+ การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินงาน และมีการประเมิน
กระบวนการ
ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2563 สานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศรวมทังสิ
้ ้น
45,176,955 รายการ (หนังสือ 2,728 เล่ม วารสาร 577 ชื่อเรื่ อง สือ่ โสตทัศน์ 577 รายการ
หนังสือพิมพ์ 4 ชื่อเรื่ อง เอกสารจดหมายเหตุ 2,903 รายการ ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 45,170,166 รายการ) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี การศึกษา 2562 มีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ จานวนทังสิ
้ ้น 42,741,148 รายการ (หนังสือ 2,625 เล่ม วารสาร
611 ชื่อเรื่ อง สือ่ โสตทัศน์ 248 รายการ หนังสือพิมพ์ 5 ชื่อเรื่ อง เอกสารจดหมายเหตุ 1,725
รายการ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 42,735,800 รายการ) ซึง่ มีทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.40
สาหรับค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
ใ่ ช้ ในการจัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
คิดเป็ นร้ อยละ 72.23 ของค่าใช้ จ่ายในการจัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศทังหมด
้
ซึง่ จานวน
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีในสานักหอสมุด ปั จจุบนั มีจานวนทังสิ
้ ้น 45,384,584
รายการ และมีจานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 45,170,166 รายการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.52 ประกอบด้ วยฐานข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่
1. ฐานข้ อมูล Access Pharmacy
2. ฐานข้ อมูล BioMed Central
3. ฐานข้ อมูล Business Source Complete
4. ฐานข้ อมูล CINAHL Plus with Full Text
5. ฐานข้ อมูล eBook Collection
6. ฐานข้ อมูล EBSCO Discovery Service
7. ฐานข้ อมูล Education Research Complete
8. ฐานข้ อมูล IEEE/IEL
9. ฐานข้ อมูล Matichon e-library
10. ฐานข้ อมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT)
11. ฐานข้ อมูล Science Direct
12. ฐานข้ อมูล Scopus
13. ฐานข้ อมูล ThaiLIS
14. ฐานข้ อมูล Wiley-Online Library
สาหรับการดาเนินงานด้ านบริ การในปี การศึกษา 2563 ด้ วยจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่องสานักหอสมุดจึงมีการปิ ดบริ การในบาง
ช่วง โดยในช่วงที่เปิ ดให้ บริ การปกติจะเปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30
ถึง 19.00 น. และให้ บริ การในวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. รวมชั่วโมงเปิ ด
ให้ บริ การเฉลีย่ 10.5 ชัว่ โมงต่อวัน และมีบริ การตอบคาถามและช่วยค้ นคว้ าตลอดเวลาที่เปิ ด

มรส.สหส.6.1.013 แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan)
สานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.014 สรุปจานวนทรัพยากร
สารสนเทศทังหมดของส
้
านักหอสมุด ประจาปี
การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.015 สรุปจานวนและรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ดั หา ประจาปี การศึกษา
2563
มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการใช้ บริ การประจา
ปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.017 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ
การใช้ ห้องสมุด ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.018 สรุปจานวนการอบรมการใช้
ฐานข้ อมูลเพื่อช่วยการวิจยั ประจาปี การศึกษา2563
มรส.สหส.6.1.019 สรุปจานวนการสอน อบรม
การใช้ ฐานข้ อมูลแก่นกั ศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.020 สรุปและรายงานผลประเมิน
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน ประจาปี การศึกษา
2563
มรส.สหส.6.1.021 รายงานสรุปผลการสารวจ
ความพึงพอใจ ประจาปี การศึกษา 2563

ให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 08.30 ถึง 18.30 น. รวมเวลาตอบคาถามและช่วยการค้ นคว้ า 10
ชัว่ โมงต่อวัน มีบริ การอิเล็กทรอนิกส์ 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้มีจานวนผู้เข้ าใช้ รวม 47,149 ครัง้
มีจานวนการใช้ บริ การต่างๆ รวม 677,815 ครัง้ (การเข้ ามาใช้ บริ การ ณ จุด
ห้ องสมุด 100,935 ครัง้ และการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ 576,880 ครัง้ )
มีการดาเนินงานการบริ การส่งเสริ มวิชาการ ในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ การจัด
ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด 9 สาขา 250 ราย การแนะนา / สอนการใช้ และอบรมวิธีการ
สืบค้ นข้ อมูลให้ กบั นักศึกษา 10 หลักสูตร 190 ราย และอาจารย์ จานวน 21 หลักสูตร 3
หน่วยงานรวม 74 ราย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน จานวน 4 ครัง้ นิทรรศการ
ส่งเสริ มการอ่าน จานวน 8 ครัง้ และการจัดบอร์ ดข่าวสารที่นา่ สนใจ จานวน 29 ครัง้
สานักหอสมุดมีการสารวจความพึงพอใจเป็ นประจาทุกปี สาหรับผลการ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประจาปี การศึกษา 2563 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การห้ องสมุดทีม่ ีตอ่ บริ การสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 โดยข้ อคาถามมีจานวน 20 ข้ อ และข้ อทีม่ ีคา่ เฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับ
แรกได้ แก่ การเข้ าถึงฐานข้ อมูลออนไลน์และ eBook ง่าย และสะดวก กับ มีการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารในหลายช่องทางและทันต่อเหตุการณ์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน 4.62
รองลงมาคือ บุคลากรห้ องสมุดมีความกระตือรื อร้ นและเต็มใจในการให้ บริ การ มีคา่ เฉลีย่
4.59 และบุคลากรห้ องสมุดมี บุคลิกภาพและการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม กับ การเข้ าถึงข้ อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดง่ายและสะดวก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน 4.58 สาหรับข้ อที่มี
ค่าเฉลีย่ 3 อันดับสุดท้ าย ได้ แก่ทรัพยากรสารสนเทศมีจานวนเพียงพอมีคา่ เฉลีย่ 4.26
ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้ องการมีคา่ เฉลีย่ 4.14 และทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชามีคา่ เฉลีย่ 4.04
3. มี (2)+ การปรับปรุ ง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
สานักหอสมุดได้ มีการนาผลประเมินความพึงพอใจมาทบทวนในการประชุม
และหาแนวทางในการดาเนินงานและบริ การเรื่ องห้ องสมุดในด้ านต่าง ๆ ให้ ตรงต่อความ
ต้ องการของผู้ใช้ และเพื่อวางแผนพัฒนาห้ องสมุดต่อไป
สาหรับในปี การศึกษา 2563 ได้ มีการนาผลประเมินความพึงพอใจจาก
ปี การศึกษา 2562 มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไปซึง่ ผลประเมิน 2 ลาดับสุดท้ าย
ได้ แก่ เทคโนโยลีสารสนเทศมีความทันสมัย /อุปกรณ์เพียงพอแก่การให้ บริ การ และ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึง่ ในปี
การศึกษา 2563 สานักหอสมุดได้ มีการพัฒนาเรื่ องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อ
เนื่อง มีการบอกรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น โดยมีการใช้ งบประมาณในการบอกรับ
ทรัพยากรสารสนเทศถึงร้ อยละ 72.23 และมีความร่วมมือในการสร้ างเครื อข่ายการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทังของรั
้
ฐและเอกชน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและใช้ ร่วมกันได้ เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณ

มรส.สหส.6.1.022 รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริ หารสานักหอสมุด ประจาปี
การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการสานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะ
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
มรส.สหส.6.1.025 หน้ าจอการสืบค้ น Tu-Thaipul
มรส.สหส.6.1.026 เว็บไซต์ฐานข้ อมูลไผ่
และกัญชา
มรส.สหส.6.1.027 รายงานผลการใช้ โปรแกรม
Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานปี พศ.2563

แต่มีทรัพยากรสารสนเทศจานวนเพิ่มขึ ้น โดยในปี การศึกษา 2563 เครื อข่ายความร่วมมือ
ได้ ขยายสมาชิกเพิม่ ขึ ้นอีก 1 แห่ง รวมเป็ น 11 แห่ง สาหรับในด้ านเทคโนโยลีสารสนเทศ
มีความทันสมัย /อุปกรณ์เพียงพอแก่การให้ บริ การ สานักหอสมุดมีการพัฒนาด้ านเทคโน
โลยีสารสนเทศโดยอานวยความสะดวกในการเข้ าถึงสารสนเทศทางออนไลน์ ทังนี
้ ้สืบเนื่อง
จากสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ สานักหอสมุดต้ องงดการให้ บริ การ
การเข้ าใช้ ทางกายภาพ อยูเ่ ป็ นระยะ ดังนันการพั
้
ฒนาในเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็ น
เรื่ องสาคัญที่ทางสานักหอสมุดมีการบริ หารจัดการให้ มีบริ การออนไลน์ตา่ ง ๆ ได้ แก่ บริ การ
ตอบคาถามทางออนไลน์ (Ask a librarian) การบริ การฐานข้ อมูลออนไลน์ การประชา
สัมพันธ์ผา่ นช่องทางออนไลน์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น
สานักหอสมุดมีการช่วยเหลือและส่งเสริ มงานวิจยั ให้ แก่อาจารย์และนักวิจยั มา
อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้สานักหอสมุดมีการบอกรับฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั ทีม่ ีชื่อเสียงและ
เป็ นที่ยอมรับในแวดวงนักวิจยั ได้ แก่ ฐานข้ อมูล Scopus มาตังแต่
้ ปี 2560 จนถึงปั จจุบนั โดย
พร้ อมทังมี
้ การส่งเสริ มการใช้ และแนะนาการใช้ ให้ กบั อาจารย์ และนักวิจยั ซึง่ ตลอดปี
2560-2563 มีอาจารย์และนักวิจยั ให้ ความสนใจในการใช้ ฐานข้ อมูล Scopus เป็ นแหล่ง
ตีพิมพ์ผลงานทางด้ านงานวิจยั และแหล่งหาข้ อมูลการอ้ างอิงผลงานของตนเอง
ปั จจุบนั อาจารย์ นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยรังสิตมีผลงานที่ตีพมิ พ์อยูใ่ นฐานข้ อมูล Scopus
ทังสิ
้ ้นจานวน 1,895 รายการ
สานักหอสมุดมีหน้ าที่สง่ เสริ ม สนับสนุน ให้ อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
สามารถทางานวิจยั ออกมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทังนี
้ ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา
2560 มหาวิทยาลัยได้ มีการบอกรับโปรแกรม Turnitin ซึง่ เป็ นโปรแกรมการตรวจจับ
การคัดลอกวรรณกรรม ซึง่ มหาวิทยาลัย ให้ ความสาคัญในเรื่ องการคัดลอกวรรณกรรม
ในงานวิจยั และงานเขียนทางวิชาการ สานักหอสมุดจึงทาหน้ าที่เป็ น ศูนย์กลางในการ
ให้ ข้อมูล คาแนะนา และจัดอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin นอกจากนี ้ได้ มีการจัดหา
โปรแกรมอื่น ๆ มาสนับสนุนการทาวิจยั เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับบรรณานุกรม
เช่น Mendeley / Zotero เป็ นต้ น ในปี 2563 มีผ้ ลู งทะเบียนใช้ โปรแกรม Turnitin
ทังอาจารย์
้
และนักศึกษารวมจานวน 680 ราย ผลงานที่สง่ เข้ าตรวจในระบบรวม 6,825
รายการ
ในปี การศึกษา 2563 สานักหอสมุดยังคงใช้ แนวทางการปฎิบตั ิในเรื่ องการ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และการบริ หารจัดการนามาใช้ กบั งานห้ องสมุดโดยดาเนินงาน
ต่อเนื่องจากเรื่ องห้ องสมุดสีเขียวเมื่อปี การศึกษา 2561 มาเป็ นสานักงานสีเขียวในปี 2562
และดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปี 2563 และยังคงดาเนินการมาจวบจนปั จจุบนั โดยใช้
แนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมีการบริ หารจัดการตามข้ อกาหนด
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริ มคุณภาพและสิง่ แวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ สานักหอสมุดได้ ปฏิบตั ิตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจัดการสิง่

แวดล้ อมที่ดี และมีการเปลีย่ นพฤติกรรมในสานักงาน เพื่อลดการใช้ พลังงาน และริ เริ่ ม
กิจกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมตลอดปี อย่างต่อเนื่อง และได้ เข้ ารับการประเมินสานัก
งานสีเขียวในระดับพื ้นที่ และระดับประเทศ นอกจากนี ้เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนเรื่ องการเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม สานักหอสมุดได้ รับรางวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว
ประจาปี 2020 จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้ องสมุด(IFLA-International
Federation of Library Associations and Institutions) รางวัลนี ้มีห้องสมุดกว่า 50 แห่ง
ทัว่ โลก ส่งผลงานเข้ าร่วมพิจารณารางวัลมีห้องสมุดเข้ ารอบสุดท้ ายจานวน 6 แห่ง ได้ แก่
ห้ องสมุดจากประเทศจีน โครเอเชีย ฮังการี เซเนกัล ศรี ลงั กา และไทย และผลการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2563 สานักหอสมุดยังคงมีการพัฒนาทังในเรื
้ ่ องทรัพยากร
สารสนเทศ และการให้ บริการเชิงรุกเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศที่หลาก
หลาย และเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว และจากหลายแหล่งข้ อมูล มีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้ อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ มีการพัฒนาฐาน
ข้ อมูลเฉพาะเรื่ องกัญชาและไผ่มาตังแต่
้ ปี 2562 ถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้มีการเข้ าร่วมเป็ น
เครื อข่าย TU-THAIPUL ซึง่ เป็ นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่างห้ องสมุด
(Resource sharing) ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนรวม 11 แห่ง (มหาวิทยาลัยเอกชน
8 แห่ง และรัฐ 3 แห่ง) ได้ แก่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สานักหอสมุดและศูนย์
การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย ศูนย์
สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
ในปี 2563 มีห้องสมุดเพิ่มเป็ นเครื อข่ายอีก 1 แห่ง คือ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
ในปี การศึกษา 2563 มีผ้ ใู ช้ บริ การยืมเอกสารจากห้ องสมุดอื่นจานวน 31 ราย
61 รายการ
ด้ านอาคาร สถานที่ นับแต่สานักหอสมุดมีการดาเนินการในเรื่ อง 5 ส จนถึง
7 ส และมุง่ ไปสูก่ ารเป็ น Green Library มาตังแต่
้ ต้นปี การศึกษา 2559 ต่อเนื่องมา
ถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้สานักหอสมุดได้ มีการดาเนินการในเรื่ องนี ้อย่างจริ งจัง เพื่อให้ เกิดความ
สัมฤทธิผลอย่างยัง่ ยืน การใช้ หลัก 1A3Rs การลดการใช้ กระดาษด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบันทึกสถิตกิ ารใช้ ไฟฟ้ ารายเดือนของอาคารหอสมุด การคัดแยกขยะประเภท
ขวดน ้าพลาสติก แก้ วน ้าพลาสติกเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) มีการพัฒนา
พื ้นที่สเี ขียวทังบริ
้ เวณลานชัน้ 2 และหน้ าอาคารสานักหอสมุด รวมทังการศึ
้
กษาดูงาน
เพื่อกระตุ้นการรับรู้และสร้ างความเข้ าใจเรื่ องการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและการเป็ นห้ องสมุด
สีเขียวตามข้ อกาหนดของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้ แก่บคุ ลากร สานักหอสมุด

มรส.สหส.6.1.028 สรุปสถิติจานวนการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศเครื อข่ายความร่วมมือ
Tu-Thaipul ปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.029 รายงานประเมินโครงการ
สานักงานสีเขียวและห้ องสมุดสีเขียวตาม PDCA
ประจาปี การศึกษา 2563
มรส.สหส.6.1.030 สรุปผลการตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียว (Green office) ระดับพื ้นที่และ
ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2562 (ผล 3 ปี )
มรส.สหส.6.1.031 ประมวลภาพการเข้ ารับรางวัล
ระดับทอง สานักงานสีเขียว ปี พ.ศ.2562
มรส.สหส.6.1.032 ผลประกวดรางวัลชนะเลิศ
ห้ องสมุดสีเขียว การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(IFLA Green Library Award)
มรส.สหส.6.1.033 การให้ บริ การออนไลน์ตา่ ง ๆ
ของสานักหอสมุด
มรส.สหส.6.1.034 การขยายเวลากาหนดคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
มรส.สหส.6.1.035 มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันใน
การเข้ าใช้ บริ การพื ้นที่ห้องสมุด

ได้ รับการประเมินให้ เป็ นห้ องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมินของสมาคมห้ องสมุด
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปี การศึกษา 2561
และในปี 2562 สานักหอสมุดได้ รับการประเมินป็ นสานักงานสีเขียวในระดับพื ้นที่ และ
ระดับประเทศ โดยได้ รับ โดยได้ รับคะแนนในระดับดีเยีย่ ม (ระดับเหรี ยญทอง) และเข้ ารับ
มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง-ดีเยี่ยม) จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ในเดือนธันวาคม 2562 (ผลการตรวจ
ประเมินมีอายุ 3 ปี ) สานักหอสมุดได้ พฒ
ั นาการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ มุง่ ไปสูก่ ารเป็ น
สานักงานสีเขียวGreen office โดยมีการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ พลังงาน
และทรัพยากรสร้ างสานึกการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมภายในหน่วยงานให้ เกิดเป็ น
รูปธรรม และสามารถเป็ นหน่วยงานตัวอย่างให้ กบั มหาวิทยาลัยได้ นาวิธีการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ไปใช้ ได้ และช่วยให้ มหาวิทยาลัยสามารถลดงบประมาณและค่าใช้ จา่ ยที่เสียไป
อีกทังเป็
้ นการ สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีในที่ทางาน และที่สาคัญช่วยให้ เกิดการลดลงของ
สภาวะก๊ าซเรื อนกระจกทีเ่ ป็ นปั ญหาทาให้ เกิดสภาวะโลกร้ อนลงได้
ในปี 2563 สานักหอสมุดยังได้ รับรางวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียวระดับชาติ
(IFLA Green Library Award) ประจาปี ค.ศ. 2020 จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบัน
และสมาคมห้ องสมุด (IFLA - International Federation of Library Associations
and Institutions) ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มให้ ห้องสมุดมีการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และเป็ นองค์กรที่ใส่ใจต่อการ
เปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้ อม โดยในปี 2020 มีห้องสมุดกว่า 50 แห่งจาก 35 ประเทศ
ทัว่ โลก ส่งผลงานเข้ าร่วมพิจารณารางวัล โดยมี 6 ห้ องสมุดที่เข้ ารอบสุดท้ ายจาก 6 ประเทศ
ได้ แก่ จีน โครเอเชีย ฮังการี เซเนกัล ศรี ลงั กา และประเทศไทย และผลการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่ ประเทศไทย คือ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงปี 2563 ยังคง
มีการระบาดอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง มาตังแต่
้ เดือน ม.ค.64 และยังคงดาเนินมาถึงปั จจุบนั
สานักหอสมุดได้ มกี ารดาเนินการให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ด้ วยการ
ให้ บริ การห้ องสมุดดิจิทลั ผ่านระบบออนไลน์เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าถึงสารสน
เทศอิเล็กทรอนิกส์ มีบริ การตอบคาถามและแนะนาการใช้ ข้อมูลต่าง ๆ
ผ่านออนไลน์ในช่องทางอีเมล์ / เฟสบุ๊ค / Ask a librarian และมีการประชาสัมพันธ์บริการ
และวิธีใช้ บริ การประเภทต่าง ๆ ให้ ผ้ ใู ช้ ทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ มีการขยายกาหนดคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ให้ อตั โนมัติ โดยผู้ใช้ ไม่ต้องกังวลเรื่ องการคืนเกินกาหนดและไม่คิด
ค่าปรับ แม้ วา่ ในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะปิ ดทาการ และมีการเรี ยนการสอนผ่าน
ออนไลน์ บุคลากรสานักหอสมุดทุกคนทางานจากบ้ าน (work from home) บรรณารักษ์
ทาหน้ าที่ให้ บริการตอบคาถามผ่านระบบออนไลน์ ทังนี
้ ้ในช่วงเวลาที่มีการเปิ ดทาการ
สานักหอสมุดก็มีมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื ้อโรคอย่างเคร่งครัดเข้ มงวด
เพื่อความปลอดภัยของทังผู
้ ้ ใช้ บริการและผู้ปฏิบตั ิงาน

5. มี (4)+ มีแนวทางปฏิบัตทิ ่ ดี ี โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ยนื ยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้ เหตุผลอธิบายการเป็ นแนวปฏิบตั ิ
มรส.สหส.6.1.036 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว
ที่ดีได้ ชดั เจน
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการดาเนินงาน
http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/
มรส.สหส.6.1.037 เว็บไซต์สานักงานสีเขียว
สานักหอสมุดมีแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดี ดังนี ้
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
1. เป็ นอาคารที่มีการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม โดยในปี 2562
สานักหอสมุดมีการมุง่ สูก่ ารเป็ นสานักงานสีเขียว (Green Office) โดย http://library.rsu.ac.th/greenoffice/
มรส.สหส.6.1.038 สรุปจานวนบทความอาจารย์
มีการพัฒนาต่อยอดจากการเป็ นห้ องสมุดสีเขียว (Green Library) เมื่อปี
ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้ อมูล Scopus
การศึกษา 2561 ทังนี
้ ้สานักหอสมุดได้ มีการปฏิบตั ิและนาแนวทางที่ดมี าบริ หาร
มรส.สหส.6.1.039 สรุปผลการดาเนินงาน
จัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในการทางานโดยเริ่ มจากกิจกรรม 5 ส
ความร่วมมือเครื อข่าย Tu-Thaipul ประจาปี
ไปสู่ 7 ส การใช้ หลักแนวปฏิบตั ิ1A3Rs มีการดาเนินงานเรื่ องห้ องสมุด
การศึกษา 2563
สีเขียวจนได้ รับการประเมินให้ เป็ นห้ องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ และไปสูก่ ารเป็ นสานักงานสีเขียวในปี การศึกษา 2562
ได้ ผา่ นการรับการตรวจประเมินสานักงานสีเขียวทังในระดั
้
บพื ้นที่
และระดับประเทศ โดยได้ รับคะแนนในระดับดีเยี่ยม (ระดับเหรียญ
ทอง) และมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง-ดีเยี่ยม)
โดยสานักหอสมุดมีการนาแนวปฎิบตั ิและมีการบริ หาร จัดการรวมถึงการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานสีเขียว เพื่อให้ สามารถจัดการให้ เกิด
สิง่ แวดล้ อมทีด่ ีภายในองค์กร และมีแนวทางในการอนุรักษ์ การใช้ พลังงาน
และทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่า ลดการใช้ ไฟฟ้ า การใช้ น ้า เชื ้อเพลิง กระดาษ วัสดุ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทาให้ สามารถลดภาระและประหยัดงบประมาณในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเห็นผลชัดเจน อีกทังยั
้ งสามารถปรับเปลีย่ นเปลีย่ นพฤติกรรม
ของบุคลากร ในสานักงานให้ ตระหนักในเรื่ องการใช้ พลังงานต่าง ๆ
อย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ในปี การศึกษา 2563 สานักหอสมุดยังได้ รับรางวัลชนะ
เลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจาปี ค.ศ. 2020
จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้ องสมุด (IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions)
ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มให้ ห้องสมุดทีม่ ีการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ และเป็ นองค์กรที่ใส่ใจต่อการเปลีย่ น
แปลงของสภาวะแวดล้ อม โดยมีห้องสมุดกว่า 50 แห่งทัว่ โลก ส่งผลงาน
เข้ าร่วมพิจารณารางวัล ซึง่ ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศได้ แก่ สานัก
หอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต

2. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ และฐานข้ อมูลต่าง ๆ ครอบคลุมตามสาขาวิชา ในปี 2563
มีจานวนทรัพยากรสารสนเทศเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 5.40 นอกจากนี ้ยังมีฐาน
ข้ อมูลเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับกัญชาและไผ่ ที่รวบรวมแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ
เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ได้ เข้ าถึงได้ อย่างสะดวก มีฐานข้ อมูลที่เป็ นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น Science Direct / IEEE/IEL /
Wiley- Online Library / ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) /
Business Source Complete / CINAHL Full Text ซึง่
จานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็ นร้ อยละ 99.52
3. แนวทางการให้ บริ การออนไลน์แก่ผ้ ใู ช้ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 โดยมีการจัดให้ มีบริ การออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ได้ แก่ การ
บริ การตอบคาถามออนไลน์ได้ แก่ อีเมล์ เฟสบุ๊ก และ Ask a librarian
นอกจากนี ้ยังมีฐานข้ อมูลทังทางสายวิ
้
ทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ทางด้ าน
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่ใช้ ผา่ นออนไลน์จากเครื อข่ายภายนอก
ทังนี
้ ้มีการอานวยความสะดวกในการเข้ าถึงข้ อมูลฉบับเต็มผ่าน VPN โดย
การทาคูม่ ือเพื่อช่วยผู้ใช้ ให้ สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง มีโปรแกรมการ
ตรวจสอบการคัดลอก (โปรแกรม Turnitin) เครื่ องมือการจัดการ
บรรณานุกรม Mendeley / Zotero นอกจากนี ้ยังมีการให้ บริ การ
ฐานข้ อมูลอื่น ๆ ที่สานักพิมพ์เปิ ดให้ มกี ารเปิ ดให้ ใช้ ฟรีในช่วงสถานการณ์
โควิด-19
4. มีฐานข้ อมูลเพื่อนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบอกรับ
ฐานข้ อมูล Scopus อย่างต่อเนือ่ งมาตังแต่
้ ปี 2560 ซึง่ เป็ นฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติที่สาคัญในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจยั
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ โลก (World University Rankings)
ทังนี
้ ้อาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะได้ มีโอกาสเข้ าถึง ศึกษาและค้ นคว้ าผลงานวิจยั จากประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลกได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น และสามารถพัฒนาศักยภาพงานวิจยั
ได้ อย่างต่อเนื่อง ในปี การศึกษา 2563 มีอาจารย์ผลิตงานวิจยั จานวน
รวม 212 บทความ มีสถิตกิ ารใช้ รวม 20,287ครัง้
5. การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับห้ องสมุดของรัฐและเอกชน ได้ แก่
เครื อข่าย Tu-Thaipul ซึง่ เป็ นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่าง
ห้ องสมุด (Resource sharing) ในปี การศึกษา 2563 ได้ มีการขยาย
เครื อข่ายเป็ น 11 แห่ง ได้ แก่ สานักหอสมุดและคลังความรู้ มหา
วิทยาลัยมหิดล และสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สานักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย
ศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ โดยผ่านระบบ EDS (EBSCO
Discovery Service) ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
และที่สาคัญเป็ นการช่วยองค์กรในการ ประหยัดงบประมาณลงได้ จานวน
มาก แต่สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ ้น สาหรับใน
ปี การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยรังสิตสามารถลดงบประมาณการจัดซื ้อ
ทรัพยากรสารสนเทศจากความร่วมมือ Tu-Thaipul เป็ นจานวนเงิน
55,412 บาท จากการยืมระหว่างห้ องสมุด 11 แห่งซึง่ เป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน รวมทังสิ
้ ้น 2,052 รายการ โดยการยืมจากผู้ใช้
มหาวิทยาลัยรังสิตมีจานวน 61 รายการคิดเป็ นร้ อยละ 5.95

